DANSK SPORTS PONYAVL’S ÅRSBERETNING 2017

Vi kan i Dansk Sports Ponyavl nu se tilbage på året 2017. Der har været mange super gode oplevelser
med vores ponyer, det har været til kåringer, følskuer, dyrskuer, championat og ikke mindst ude på
stævnepladserne, både her i Danmark, men også ude i den store verden, hvor vores ponyer er blevet
dygtig repræsenteret.
Vi starter sædvanen tro med årets hingstekåring, som igen i år blev afviklet sammen med
Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark. Der var lidt færre hingste fremstillet i år, der blev
avlsgodkendt 3-års, samt gensyn med de to 3-års hingste fra sidste års kåring, de blev i år begge
færdigkåret , efter aflagte rideprøver sidste efterår. Vi ønsker selvfølgelig at se flere hingste til kåring
nu her til forårets kåring.
Glædeligt var det i år, at vi kunne melde om fremgang både ved hoppekåringerne og følskuerne i
august. Mange har også igen i år valgt at vise deres hopper under sadel. Det er rigtig positivt, da det
også er vigtigt, at vores ponyer kan rides, også af børn.
Der var mange af vores føl fremstillet til følskue, det er altid en spændende dag, hvor hele familien er
af sted med hopper og føl. En dag, som er meget lærerig for føllene, og samtigt så kan man også få
sine føl besigtiget og chipmærket.
Hoppekåringerne samt følskuerne er dage, hvor avlere og tilskuere får en god snak om hvad en
sportspony er.
Også i år havde vi lagt eliteskuet på den sidste lørdag i august. Der var flere hopper med end sidste år,
og i år blev der delt opdrættermedaljer ud i både guld, sølv og bronze. Fremhæves kan især Årets
Springhoppe , som foruden sin medalje i højeste karat også kunne fremvise det højeste
afprøvningsresultat til dato, nemlig hele 955 point.
I september havde vi vores sidste hoppekåring, som foregik samme dag, som der blev aflagt prøve for
hingste og hopper til 30-dages stationsafprøvning. Denne hoppekåring er som regel ikke så stor , da de
fleste hopper er fremstillet i august, men et godt tilbud for de, som ikke nåede med i august.
Der var i år fremstillet fire hingste, samt to hopper til 30 dages afprøvningen.
I løbet af sommeren har der også været fremstillet mange flotte ponyer til dyrskuerne. Dage, som både
udstillere, avlere og tilskuere ser frem til. Der er hygge og samvær, shows med vores ponyer, ikke
mindst de populære aftener med fælles spisning, dage hvor gamle så vel som nye DSP’ere kan
udveksle erfaringer have nogle dejlige dage om deres fælles interesse.
I efteråret blev vores Avlschampionat igen afviklet. I år med Nathalie Horse Care som hovedsponsor,
samt Aveve, som har sponseret alle de flotte dækkener til vores arrangementer. Der var fire
kvalifikationer, og med en forlænget weekend med hele 35 timers ridning i Ikast med semi-og finaler
den sidste weekend i oktober.
Der har været flot tilslutning, men der kunne godt ønskes flere springponyer med, samt vi jo gerne ser
flere ekvipager fra andre ponyforbund. Der er blevet vist flot ridning.
Hen over året har vi kunnet følge mange DSP- ponyer på stævnepladserne rundt om i landet, og det
har været en fornøjelse at komme rundt og se og hilse på mange avlere, ejere og ryttere til stævnene,
samt få nogle rigtig gode snakke. DSP har også været repræsenteret ved både EM og NM i dressur i
2017 med medaljer, meget flot.
En stor tak til alle vores sponsorer, som har gjort det muligt at kunne forære alle de flotte præmier m.m.
Til sidst vil jeg gerne sige tak til alle de frivillige DSP’er ( de “små”blå ) der har hjulpet til rundt om i
landet, helt fantastisk opbakning, uden Jer ville det være svært, så tusind tak . Derudover en stor tak til
vores dommere til vores kåringer, skuer og championater hen over året. Også tak til vores bestyrelse
og vores Avlsledelse for det frivillige stykke arbejde I lægger for dagen i de forskellige udvalg ,som jo

også er uundværlige i vores forening. Det være arrangør af kåringer, følskuer, championater,
aktivitetsudvalg, sponsorudvalg, økonomi osv. Alt dette på frivilligt basis.
Visioner for Dansk Sports Ponyavl i 2018 .
Fortsætte det gode arbejde i vores avl, med at avle super rideponyer, forbedre bredden i toppen af
vores avlsarbejde til fremtidige super ride ponyer der kan være med på topplan .
Forbedre vores regions arbejde lokalt ville være ønskeligt.
Fortsat holde det gode sammenhold i DSP, måske endda forbedre det, blandt avlere, ejere af DSPponyer og ryttere ,så vi kan få flere medlemmer i foreningen .
Tak for 2017, samt et godt 2018, som vi ser frem til.
På foreningens vegne
Formand John Villadsen.

